ส ม า ค ม ช่ า ง เ ห ม า ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ก ล ไ ท ย
THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION
216/6 ชัน้ 7 อาคาร แอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

216/6 7 th Floor L.P.N. Towr Nanglinjee Road, Chongnonsri Yannawa, Bangkok 10120
โทร./Tel. 0-2285-4546-7, 0-2285-4287 โทรสาร/FAX. 0-2285-4288 Http://www.temcathai.com E-mail : temcathai@yahoo.com
วันที่/Date……………………………………….……

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
APPLICATION FORM
ชื่อผู้สมัคร (นิติบคุ คล/บุคคล)……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
Applicant’s name (Juristic person/person)……………………………………………………………..……………………………………………..……………………………..
โดย………………………………………………………(ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ) สัญชาติ………………….………..ตาแหน่ง….………………………………………
Represented by………………………………….………(authorized person/assignee) Nationality………………….………Position…………..………………………………
ประกอบธุรกิจประเภท……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Type of Business…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
สานักงานเลขที…
่ ……………..ซอย……………………ถนน……………………………………แขวง…………..…………………………….เขต………..…….……………….…..
Located at No……………..Soi………………………Road…………………………..…….Sub-district……………….…………………..District………………..……………..
จังหวัด…………………..………รหัสไปรษณีย์……………………..โทรศัพท์/TEL…………………….…………………….โทรสาร/FAX……………….…………………………..
Province………………….………Postal Code………………..Website………………..……………………….…..E-mail…………………………………..…………………….
ทุนจดทะเบียน (.Authorized common stocks)...........................................บาท ชาระแล้ ว (Paid-up common stocks)................................................บาท
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ประเภท
I want to be a member of Thai Electrical & Mechanical Contractors Association as :
สามัญ
วิสามัญ
สมทบ
Ordinary
Extraordinary
Associated
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับของสมาคมฯ โดยละเอียดแล้ ว และยินดีปฏิบตั ิตาม
อีกทังจะช่
้ วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อความที่ ระบุในข้ อบังคับของสมาคมฯจะพ้ นจาก
สมาชิกภาพ ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบ
 ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
 ค่าสมาชิกสามัญ/วิสามัญ 2,000 บาท/ปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ค่าสมาชิกสมทบ 500 บาท/ปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
มาพร้ อมกับใบสมัครนี ้แล้ ว โดยชาระเป็ น
 เงินสด จานวนทังสิ
้ ้น………………………………บาท
 เช็คขีดคร่อม ฆ่าหรือผู้ถือ สัง่ จ่ายในนามสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจานวนทังสิ
้ ้น……………………..บาท
 โอนเงินเข้ าบัญชี “สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย” ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาถนนพระรามที่ 3 บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 057-2-36457-7 จานวนทังสิ
้ ้น………………………….บาท
 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………….
ทังนี
้ ้ได้ ถ่ายสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท และทะเบียนผู้ถือหุ้น (ใบบอจ.5) แนบพร้ อมทังเซ็
้ นรับรองเอกสารมาจานวน 1 ชุด
ลงชื่อ………………………………ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ ลงชื่อ………………………………สมาชิกผู้รับรอง ลงชื่อ………………………….สมาชิกผู้รับรอง
(…………………………………….)
(……………………………………..)
(……………………………………..)
ความคิดเห็นของกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว และมีความเห็นว่า
 สมควรรับเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ หมายเลขสมาชิก………………………………………………………………………………………
 ไม่สมควรรับเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………นายทะเบียน
(…………………………………………………)
วันที่……..……เดือน…………………………..พ.ศ……………….

ประเภทสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

ประเภทสมาชิ ก แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
สิ ทธิ ของสมาชิ ก
1.สมาชิกสามัญ ได้ แก่นิตบิ คุ คลที่มีสญ
ั ชาติไทยที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ
1. สิทธิที่จะขอตรวจสอบกิจกรรมและทรัพย์สินของสมาคมฯได้
การรับเหมา ติดตัง้ ผลิต จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็คโทรนิค สื่อสารและเครื่องกล
2.สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญ
ซึง่ ได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย ตลอดจนร้ านค้ าต่างๆซึง่ ประกอบวิชาชีพนี ้
เพื่อแสดงความคิดเห็น ซักถามและเสนอญัตติตา่ งๆ
ยกเว้ นสมาชิกเก่าซึง่ มิใช่สญ
ั ชาติไทย และได้ เป็ นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2535 ยังคงมี
3. สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่
คุณสมบัติเป็ นสมาชิกสามัญอยู่
สามัญประจาปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญหรือในการรับเลือกตังกรรมการ
้
2.สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่นิติบคุ คลทีป่ ระกอบวิสาหกิจในทางรับเหมาติดตัง้ ผลิต
4. สิทธิในการเข้ าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสมาคมฯ
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็คโทรนิค สื่อสารและเครื่องกล ที่ยงั ไม่มีคณ
ุ สมบัติจะ
5. สิทธิในการเข้ าร่วมอบรมและสัมมนาในราคาสมาชิก
เป็ นสมาชิกสามัญได้
6. สิทธิที่จะได้ รับวารสารราย 3 เดือนของสมาคมฯ (TEMCA Magazine)
3.สมาชิกสมทบ ได้ แก่บคุ คลธรรมดา ที่ประกอบวิสาหกิจในทางรับเหมา ติดตัง้ ผลิต
7. มีรายชื่อลงใน website ของสมาคมฯ (www.temcathai.com)
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็คโทรนิค สื่อสารและเครื่องกล
8. สิทธิ์ที่จะได้ รับข่าวสารรายเดือนผ่าน E-Newsletter

เอกสารการสมัครเป็ นสมาชิก
(สมาชิกประเภท สามัญ/วิสามัญ)
กรณีบริ ษัทจากัด
1. หนังสือรับรองบริ ษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่สมัคร
2. หนังสือจดทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
3. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจและประทับตราบริ ษัทในกรณีที่ผ้ สู มัครเป็ นผู้รับมอบอานาจ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลในรูปบริ ษัท ให้ แนบหนังสือแบบ บอจ.5 ของผู้ถือหุ้นนิติบคุ คลดังกล่าวมาด้ วย
3. ค่าสมาชิก 2,000 บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด
1.
2.

หนังสือรับรองห้ างหุ้นส่วนจากัดจากกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่สมัคร
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนจากัด (แบบ ทค.0401 หรื อ ทค. 0404)
3.

(สมาชิกประเภท
1.

ค่าสมาชิก 2,000 บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

สมทบ)

ใบกว. (ใบรับรองการศึกษา)

2. หนังสือรับรองการทางาน

3. บัตรประชาชน หน้ า-หลัง

4. ค่าสมาชิก 500 บาทและค่าลงทะเบียนแรกเข้ า 100 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

ข้ อปฏิบัติของสมาคมช่ างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
วัตถุประสงค์ ของสมาคมฯ
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

ส่งเสริ มการประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับ การรับเหมาติดตัง้ ผลิต จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื่ องอิเล็คโทรนิค สื่อสารและเครื่องกล
สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ ไขอุปสรรค ข้ อขัดข้ องต่างๆ รวมทังท
้ าความเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาดการค้ า การจ้ างเหมาไฟฟ้ าและเครื่ องกลทังภายในและภายนอกประเทศเพื
้
่ออานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้ าอุตสาหกรรม การเงิน หรื อเศรษฐกิจ
เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวิทยาการในหมูส่ มาชิก สหพันธ์เกี่ยวกับไฟฟ้ าและเครื่ องกลจากต่างประเทศ รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา วิจยั งานอาชีพด้ านไฟฟ้ าและเครื่ องกล
ทาความตกลงหรื อวางระเบียบให้ สมาชิกปฏิบตั ิหรื องดเว้ นการปฏิบตั ิ เพื่อให้ การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ ดาเนินการไปด้ วยความเรียบร้ อ ย
ไม่ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องทางการเมือง
6.
ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และส่งเสริ มพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็ นครัง้ คราว
ยกมาตรฐานการจ้ างเหมาไฟฟ้ าและเครื่ องกล ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นไปด้ วยความปลอดภัย
ให้ สมาคม ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน เช่าซื ้อ เพื่อประโยชน์ของสมาคม โดยมิใช่เป็ นการขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ ยน เช่าซื ้อ เพื่อประโยชน์ทางการค้ า

สมาชิกและสมาชิกภาพ
ก. คุณสมบัติของสมาชิก
1. ในกรณีทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
(1) เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย บุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้ องโทษจาคุก โดยพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลมาก่อน เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่อตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ หรื อความผิดซึง่ กระทาโดยประมาท
(4) ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
(5) เป็ นผู้มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
(6) เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย

2. ในกรณีทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
(1) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(2) มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
ให้ นาความในข้ อ 1. มาใช้ บงั คับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบคุ คล ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลที่เป็ นสมาชิกตามข้ อ จ. ด้ วย

ข. การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก - ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญหรื อสมาชิกสมทบของสมาคม จะต้ องยื่นความจานงค์ตอ่ เลขาธิการ โดยกรรมการผู้ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนเป็ นผู้
พิจารณาเบื ้องต้ น ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้ กาหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็ นผู้รับรองอย่างน้ อยสองคน

ค. การพิจารณาคาขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก - ให้ เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการนาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไปครัง้ แรกหลังจากที่ได้ รับใบสมัคร เมื่อ
คณะกรรมการมีมติให้ รับหรื อไม่รับผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบภายในเจ็
ั้
ดวันนับตังแต่
้ วนั ลงมติ มติใ ห้ รับหรือไม่รับการเข้ าเป็ นสมาชิกเป็ นสิทธิเด็ดขาดของคณะกรรมการ ใครจะ
ฟ้ องร้ องมิได้

ง. วันเริ่มสมาชิกภาพ - สมาชิกภาพเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชาระค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิกและค่าบารุงประจาปี ของสมาคมเรี ยบร้ อยแล้ ว
จ. สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล - ต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีอานาจกระทากิจการแทนนิติบคุ คลนันได้
้ ไม่เกินสองคน เพื่อปฏิบตั ิการในหน้ าที่และใช้ สิทธิแทนนิติบคุ คลนันได้
้ เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคล
ธรรมดาประเภทเดียวกันนันจะพึ
้
งมี ในการนี ้ผู้แทนจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนหรื อแต่งตังตั
้ วแทนช่วงมิได้
บุคคลเดียวกันจะเป็ นผู้แทนที่มีอานาจกระทาการแทนสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได้

ฉ. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ ้นสุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตายหรื อสิ ้นสภาพนิติบคุ คล
ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ.
ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
ถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
ต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจาคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิดในอัตราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท
คณะกรรมการลงมติให้ ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ด้ วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี ้
6.1 กระทาการใดๆที่ทาให้ สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
6.2 กระทาการละเมิดข้ อบังคับโดยเจตนา
6.3 ไม่ชาระเงินค่าบารุงประจาปี และได้ รับใบเตือนจากเจ้ าหน้ าที่ครบสามสิบวันแล้ ว

ช. สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ได้ รับความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
เสนอความคิดเห็นหรือให้ คาแนะนาต่อสมาคม หรื อคณะกรรมการในเรื่ องใดๆอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึง่ ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมาคม
ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการหรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการ
เข้ าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาขิก
มีสิทธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม
สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ

ซ. หน้ าที่ของสมาชิก
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของสมาคม มติที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้ าที่ซงึ่ ตนได้ รับมอบหมายจากสมาคมด้ วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด
ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้ เสียของสมาคม ตลอดจนต้ องรักษาความลับในข้ อประชุมหรื อวิธีการของสมาคม ไม่เปิ ดเผยข้ อความซึง่ อาจจะนาความเสื่อมเสียมาสูส่ มาคมโดย
เด็ดขาด
ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
ต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ความสามัคคีธรรม ระหว่างสมาชิกและปฏิบตั ิกิจการค้ าในทานองช่วยเหลือกันด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
ชาระค่าบารุงให้ แก่สมาคมตามกาหนด

(6) สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ย้ ายที่อยู่ ย้ ายที่ตงส
ั ้ านักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบคุ คล จะต้ องแจ้ งให้ เลขาธิการทราบเป็ นหนังสือภายในกาหนดเจ็ดวัน นับแต่
เปลี่ยนแปลง

